
 
 

Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty 

 

 

................................................. 

               /nazwa oferenta/ 

................................................ 

................................................ 
                /dokładny adres/ 

................................................. 
                /telefon, fax/ 
 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Gmina Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego przedkładamy niniejszą ofertę na : 

 

„Dostawę i montaż wyposażenia żłobka w Stanisławowie”. 

1. OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA KWOTĘ: 

cena netto: ………….……. zł 

podatek VAT ….% tj.: ………..…… zł 

cena brutto:……………….. zł 

słownie: ……………………………………………………………………… 

 

2. Termin realizacji zmówienia – od daty podpisania umowy do 10.12.2020 r. 

3. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w 

przypadku wyboru niniejszej oferty i że oferowana cena nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji 

umowy. 

4. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi: …......................... 

5. Informujemy , że : 

1) akceptujemy warunki płatności; 



 
2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zaproszeniu i nie 

wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

3)uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji Przedmiotu zamówienia 

podany przez Zamawiającego, 

5)uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w ogłoszeniu od dnia 

upływu terminu składania ofert, 

6)Oświadczamy, że: całość zamówienia wykonamy własnymi siłami / zamierzamy 

powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

(Wykonawca musi wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom) 

……….………………………………………………………….......................…………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………...........................…………………….. 

6. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Do oferty dołączono następujące dokumenty; 

………………………………….............................................................................................................…………….. 

………………….............................................................................................................…………………………….. 

……………….............................................................................................................……………………………….. 

……………............................................................................................................………………………………….. 

 

 

 

 

 ..................................................    ……...........………....…………………… 
/miejscowość, data/                                                                                /podpis osób uprawnionych do składania świadczeń 

       woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik Nr 2 do zaproszenia 

 

…………………………………………………………………….. 
Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz że, nie 

podlega wykluczeniu 

 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

………………………………………………………………………………................................................................……………… 

……………………………………………………………………………………............................................................………...... 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

…………………………...........................................................…………………………………………………………………...... 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: 

„Dostawę i montaż wyposażenia żłobka w Stanisławowie”. 

Oświadczam, że posiadam uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

1) Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

2) Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

……………………………………………………… 

         /miejscowość, data/ 

 

....................................................................................  

       / podpis osób uprawnionych do składania świadczeń 

       woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki/ 


